
 
 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BIJI KEMIRI 

(Aleurites mollucana (L.) Willd) SEBAGAI FEED 

ADDITIVE TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN 

ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Yus Meilia Awanda Erna 

NIM. 145050101111152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

MINAT PRODUKSI TERNAK 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BIJI KEMIRI 

(Aleurites mollucana (L.) Willd) SEBAGAI FEED 

ADDITIVE TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN 

ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Yus Meilia Awanda Erna 

NIM. 145050101111152 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

MINAT PRODUKSI TERNAK 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dengan nama lengkap Yus Meilia Awanda 

Erna dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 20 Mei 1996. Ayah 

bernama Akhmad dan Ibu bernama Siti Khotijah. Penulis 

merupakan putri pertama dari dua bersaudara. Penulis lulus dari 

Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1, Kabupaten Mojokerto 

pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bangsal, Kabupaten 

Mojokerto dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama 

penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) 1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto dan menyelesaikan 

pendidikannya pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima 

sebagai mahasiswi di Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya Malang dengan jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan kemudian masuk 

dalam minat Produksi Ternak. 

Penulis mengikuti Praktek Kerja Lapang (PKL) di 

UPT Pembibitan Ternak dan HMT Garahan Jember dengan 

judul “Manajemen Pemeliharaan Ternak Domba Sapudi di 

UPT Pembibitan Ternak dan HMT Garahan Jember” pada 

bulan Januari – Februari 2018 di bawah bimbingan Dr. Ir. 

Kuswati, MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BIJI KEMIRI 

(Aleurites mollucana (L.) Willd) SEBAGAI FEED ADDITIVE  

TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN ORGAN DALAM 

AYAM PEDAGING 

SKRIPSI 

Oleh : 

Yus Meilia Awanda Erna 

NIM. 145050101111152 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana  

Pada Hari/Tanggal:  Senin, 11 Februari 2019 

                       Tanda Tangan     Tanggal 

Pembimbing Utama : 

Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, MS   ................       ............... 

NIP 19570629 198403 1 001 

Penguji : 

Ir. Muharlien, MP         ................       ................ 

NIP 19571205 198601 2 001 

Ir. Hanief Eko Sulistyo, MP  ................       ................ 

NIP. 19620106 198802 1 002 

Ir. H. D. Utami, MS., M.Appl.Sc., Ph.D.IPM................       ................ 

NIP 19610311 198601 2 001 

 

 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

  

 

 

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS. IPU 

NIP 19620403 198701 1 001 

Tanggal: ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Penambahan Tepung Biji Kemiri 

(Aleurites mollucana (L.) Willd.) sebagai Feed Additive 

terhadap Persentase Karkas dan Organ Dalam Ayam 

Pedaging”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Akhmad dan Ibu Siti Khotijah, selaku orang tua 

dan adikku tercinta Bima Sena Duanda atas doa, 

nasehat, semangat dan dukungannya baik secara moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi dengan lancar. 

2. Dosen pembimbing, Dr. Ir. Edhy Sudjarwo, MS., 

selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan 

meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam 

memberikan bimbingan, kritik serta saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

3. Ir. Nur Cholis, M. Si., IPM., selaku Koordinator Minat 

Bagian Produksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang telah berkenan membantu 

proses kelancaran studi. 

4. Dr. Agus Susilo, S.Pt., MP., IPM., selaku Ketua 

Program Studi Peternakan yang telah banyak membina 

kelancaran proses studi. 

5. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., IPM., selaku Ketua Jurusan 

Peternakan yang telah membantu kelancaran proses 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

6. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., selaku Dekan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang telah 

membantu kelancaran proses studi. 

7. Rekan penelitianku Fitria Tridyana Putri, S.Pt., Vide 

Dwi Yuniar, Isnaini Ni’as Nurul Jannah, dan Dwi Neni 

Asmara yang telah membantu dan memberikan 

semangat selama penelitian berlangsung. 

8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

melancarkan penelitian skripsi ini yang telah 

memberikan dukungan dan semangat. 

Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat 

memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi 

pembaca umumnya. 

 

 

Malang, Februari 2019 

 

 

Penulis 

 

 

   

P

e

n

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

l

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

THE EFFECT OF CANDLENUT SEED FLOUR 

(AlleuritesMollucana (L) Willd.) AS ADDITION FEED 

ADDITIVE ON CARCASS AND GIBLET 

BROILER PERCENTAGE 

 

 

Yus Meilia Awanda Erna1) dan Edhy Sudjarwo2) 

1)Student Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University 
2)Lecture of Animal Production, Faculty of Animal 

Husbandry, Brawijaya University 

e-mail: ymeilia46@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

 

 The research was aimed to determines the effect of 

addition candlenut flour (Alleurites molluccana (L.) Willd) as 

feed additive on carcass and giblets percentage. The material 

for this research was basal feed additive with candlenut flour at 

the level of 0% (P0); 0.25% (P1); 0.50% (P2); 0.75% (P3); and 

1% (P4). The method used was laboratory experimental with 

Completely Randomized Design with 5 treatment of 5 

replications. Research percentage of carcass weight, abdominal 

fat weight, internal organ weight: liver weight, gizzard weight, 

heart weight and spleen weight. Results showed that the 

addition of candlenut seed flour as an additive feed gave no 

significant effect (P> 0.05) on the percentage of carcass weight, 

abdominal fat weight, internal organ weight: liver weight, 

gizzard weight, heart weight and spleen weight. Different 

effects are due to the content of saponins and tannins in 

candlenut. The conclusion of this study, that the addition of 
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candlenut flour as an feed additive had similar effect on 

percentage of carcass and organ weight in broilers. 

 

Keywords: Broiler, saponin, tannin 
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RINGKASAN 

 

Ayam pedaging memiliki pertumbuhan yang relatif 

cepat dalam waktu yang singkat, memiliki daya produktivitas 

yang tinggi terutama dalam produksi daging dan dapat 

terealisasi apabila pakan ssuai dengan kebutuhan nutrisi yang 

diperlukan. Pakan memiliki peranan 60-70% dari biaya 

produksi, sehingga perlu adanya pakan yang dapat 

meningkatkan eisiensi pakan dengan menambahkan feed 

additive berupa tepung biji kemiri untuk meningkatkan 

peforma ayam pedaging. Kemiri merupakan bahan makanan 

yang termasuk dalam rempah-rempah yang banyak digunakan 

oleh masyarakat, dengan kadar lemak tinggi yaitu 57-69%. Zat 

aktif yang terkandung dalam biji kemiri yaitu polifenol. 

Kandungan polifenol dalam biji kemiri dapat berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat menstabilkan radikal bebas untuk 

meningkatkan system imunitas tubuh ternak dan produksi 

ayam akan meningkat. 

Pengambilan data ini dilaksanakan di peternakan ayam 

milik bapak Samsul Hadi Dusun Bunder, Desa Ampeldento, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang selama 40 hari. 
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Analisis proksimat pakan basal dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) 

Willd.) sebagai feed additive terhadap persentase bobot karkas 

dan persentase bobot organ dalam ayam pedaging. Kegunaan 

dari penelitian ini adalah menjadi bahan dan kajian ilmiah serta 

sumber referensi baru dalam pembuatan pakan ayam pedaging 

dengan penambahan tepung biji kemiri sebagai pakan 

tambahan atau feed additive terhadap persentase bobot karkas 

dan persentase bobot organ dalam ayam pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 

ekor ayam pedaging umur 1 hari (Day Old Chick) strain 

loghman (platinum MN 202) yang diproduksi oleh PT. Japfa 

Comfeed Indonesia. Ayam tersebut digunakan untuk 

pengambilan sampel sebanyak 25 ekor yang diambil secara 

acak dari 200 ekor yang dipelihara mulai dari DOC sampai 

umur 40 hari. Metode penelitian ini menggunakan metode 

percobaan dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola searah 

dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan terdapat 25 unit 

percobaan, setiap unit diisi 8 ekor ayam pedaging. Perlakuan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pakan tanpa 

penambahan tepung biji kemiri 0% (P0), pakan dengan 

penambahan tepung biji kemiri 0,25% (P1), 0,50% (P2), 0,75% 

(P3), dan 1% (P4). Variabel penelitian meliputi persentase 

karkas, persentase lemak abdominal dan persentase organ 

dalam: hati, gizzard, jantung dan limpa. Data yang didapat dari 

hasil penelitian diolah dengan program Microsoft Excel dan 

dianalisa menggunakan varian (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung biji kemiri dalam pakan ayam pedaging menunjukkan 

pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase 

karkas, nilai persentase bobot karkas ayam pedaging dari 

tertinggi sampai terendah diperoleh pada P1 (60,35±0,86); P2 

(59,79±2,48); P3 (59,7±1,58); P0 (59,45±1,28) dan P4 

(58,91±1,26). Penambahan tepung biji kemiri dalam pakan 

ayam pedaging menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap persentase lemak abdominal ayam pedaging, 

nilai persentase bobot lemak abdominal dari tertinggi sampai 

terendah diperoleh pada P4 (1,2±1,17); P3 (1,18±0,16); P2 

(1,1±0,18); P1 (1,09±0,18) dan P0 (0,87±0,26). Penambahan 

tepung biji kemiri dalam pakan ayam pedaging menunjukkan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

persentase hati ayam pedaging, nilai persentase bobot hati 

ayam pedaging dari tertinggi sampai terendah diperoleh pada 

P4 (2,01±0,45); P3 (1,99±0,73); P2 (1,75±0,18); P1 

(1,77±0,13) dan P0 (1,68±0,24). Penambahan tepung biji 

kemiri dalam pakan ayam pedaging menunjukkan pengaruh 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase ampela ayam 

pedaging, nilai persentase bobot gizzard ayam pedaging dari 

tertinggi sampai terendah diperoleh pada P4 (1,55±0,07); P3 

(1,51±0,22); P2 (1,34±0,33); P1 (1,31±0,20) dan P0 

(1,22±0,50). Penambahan tepung biji kemiri dalam pakan ayam 

pedaging menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap persentase jantung ayam pedaging, nilai persentase 

bobot jantung tertinggi sampai terendah diperoleh pada P4 

(0,43±0,08); P3 (0,40±0,07); P2 (0,38±0,09); P1 (0,37±0,03 

dan P0 (0,37±0,07). Penambahan tepung biji kemiri dalam 

pakan ayam pedaging menunjukkan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase bobot limpa ayam 
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pedaging, nilai persentase bobot limpa tertinggi sampai 

terendah diperoleh pada P1 (0,09±0,06); P2 (0,08±0,03); P3 

(0,07±0,01); P0 (0,07±0,01) dan P4 (0,07±0,01).  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung biji kemiri 

(Aleurites mollucana (L.) Willd.) sebagai feed additive  dalam 

pakan hingga 1%, tidak memberikan pengaruh terhadap 

persentase karkas dan persentase organ dalam ayam pedaging. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

ANOVA   : Analysis of variation 

Cm  : Centimeter 

dkk  : dan kawan-kawan 

DOC  : Day Old Chick 

g  : gram 

kg  : kilogram 

RAL  : Rancangan Acak Lengkap 

TBK  : Tepung Biji Kemiri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging memiliki pertumbuhan yang 

sangat cepat dalam waktu yang relatif singkat, namun 

diantara serabut otot mudah terakumulasi lemak. Usaha 

peternakan ayam pedaging di Indonesia merupakan usaha 

yang banyak diminati oleh masyarakat karena ayam 

pedaging merupakan komoditi ternak yang mampu 

memberikan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. 

Kandungan kolesterol dalam daging ayam pedaging sekitar 

200 mg atau bahkan lebih, sedangkan kandungan kolesterol 

ayam kampung hanya 100 - 120 mg (Wandono, Brata dan 

Hardi, 2013). Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

(2017) menyatakan bahwa jumlah populasi ternak unggas 

(ayam pedaging) di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun 2013-2017. Jumlah populasi pada tahun 2013 sebesar 

1.344.191 ekor, pada tahun 2014 sebesar 1.344.191 ekor, 

pada tahun 2015 sebesar 1.528.329 ekor, pada tahun 2016 

sebanyak 1.592.668 ekor dan pada tahun 2017 jumlah 

populasi sebesar 1.698.369 ekor. Populasi ayam pedaging 

di Indonesia bertambah sebesar 6-7% setiap tahun. Hal 

tersebut merupakan dasar utama usaha peternakan, 

berhubungan dengan kebutuhan daging ayam. Peningkatan 

jumlah penduduk akan diiringi oleh peningkatan 

pemenuhan kebutuhan akan konsumsi daging ayam, oleh 

karenanya peternakan ayam pedaging yang potensial ini 

perlu ditingkatkan pengembangan usahanya. 
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Faktor terpenting dalam penentu keberhasilan 

suatu usaha peternakan ayam yaitu kandungan bahan 

pakan, bibit dan tatalaksana dalam pemeliharaan 

(manajemen), karena saling berkaitan dalam pertambahan 

bobot badan. Kandungan bahan pakan ternak dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan yang digunakan dalam 

pembentukan daging pada ayam pedaging. Usaha 

peternakan ayam pedaging umumnya menggunakan pakan 

komersil untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dengan 

harga yang relatif mahal yaitu mencapai 60-80% dari biaya 

produksi. Manajemen pemeliharaan yang baik yaitu dengan 

cara memberikan pakan yang berkualitas baik, karena untuk 

mencapai pertumbuhan yang maksimal maka diperlukan 

pakan yang mengandung nutrisi yang sesuai dengan 

kebutuhan ayam pedaging.  

Masalah yang sering dijumpai dalam penyediaan 

pakan yaitu biaya yang relatif mahal. Sehingga, diperlukan 

pakan alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan dengan cara menambah feed addtive 

yang murah dan mudah didapat. Pakan tambahan (feed 

addtive) merupakan bahan pakan yang ditambahkan ke 

dalam pakan ternak dan dicampurkan untuk meningkatkan 

kandungan nutrisi yang ada pada pakan ternak dan aman 

bagi ternak maupun manusia. Pemberian pakan tambahan 

dilakukan supaya meningkatkan nilai nutrisi atau zat gizi 

pada pakan yang berpengaruh terhadap karkas ayam. Pakan 

tambahan memiliki pengaruh yang berguna terhadap 

pertumbuhan ternak baik dalam kesehatan maupun keadaan 

gizi ternak, dimana pakan tambahan ini dicampurkan ke 

dalam pakan dan diharapkan mampu meningkatkan 

efisiensi produksi ternak (Sinurat, Purwadaria, Togatorop 
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dan Pasaribu, 2003). Sebagian besar peternak saat ini 

menggunakan pakan tambahan herbal, yaitu yang berasal 

dari alam dan biasa dikenal sebagai jamu-jamuan atau biasa 

juga disebut fitobiotik. Fitobiotik adalah zat aditif yang 

berasal dari tanaman. Feed addtive dapat memperbaiki daya 

cerna, tingkat konsumsi pakan, dan nilai gizi. (Sari, 

Syahlani, dan Haryadi, 2009). Ternak yang sehat ditandai 

dengan tidak adanya gangguan dalam proses metabolisme 

dalam tubuhnya, baik dalam respirasi, transportasi maupun 

sistem ekskresi. Organ dalam pada ayam pedaging sangat 

rentan mengalami permasalahan apabila ayam tersebut 

telah terserang penyakit ataupun karena pakan yang 

diberikan terdapat zat antinutrisi yang terlalu tinggi 

(Pangesti, Natsir dan Sudjarwo, 2016). 

Salah satu pakan alternatif yang dimanfaatkan 

sebagai pakan ayam pedaging yaitu tepung biji kemiri. Biji 

kemiri merupakan tanaman rempah dengan kadar lemak 

tinggi, yaitu sekitar 57-69% (berat kering) dan komponen 

nutrisi lain seperti karbohidrat, kadar air, protein, kalsium 

fosfor dan vitamin. Kandungan protein yang terdapat dalam 

biji kemiri dapat meningkatkan nilai pakan. Rohaida (2014) 

menyatakan Biji kemiri mengandung beberapa zat 

antinutrisi seperti saponin, flavonoid dan tannin. 

Kandungan zat antinutrisi yang digunakan secara 

berlebihan dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja dari 

organ dalam ayam pedaging, sehingga menyebabkan bobot 

organ dalam dapat meningkat dan terjadi kelainan. 

Zat aktif yang terkandung dalam biji kemiri yaitu 

polifenol. Kandungan polifenol dalam biji kemiri dapat 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menstabilkan 

radikal bebas. Saponin dapat berfungsi sebagai antibakteri 
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jika kandungan saponin dalam batas normal, dapat 

meningkatkan kualitas dan produksi ternak dan dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, serta 

meningkatkan kualitas daging ternak. Flavonoid berfungsi 

sebagai penambah nafsu makan, mengurangi asupan pakan, 

dan meningkatkan pigmen. Pemberian senyawa flavonoid 

tidak menimbulkan efek yang negatif pada ternak karena 

tidak menyebabkan perubahan maupun kerusakan pada 

ternak setelah pemberian perlakuan dengan dosis tinggi. 

Biji Kemiri mengandung asam lemak yang tidak 

dapat disintesis dalam tubuh sehingga harus selalu terdapat 

dalam pakan (essensial). Apabila dalam pakan mengandung 

asam lemak linoleate esensial, menyebabkan pertumbuhan 

terhambat, akumulasi lemak di hati dan lebih mudah 

terserang penyakit pernapasan. Lemak juga merupakan 

sumber energi utama khususnya suplai energi dari 

karbohidrat tidak mencukupi, seperti dengan 

menambahkan minyak kedelai, minyak jagung. Akan tetapi 

fungsi utama lemak adalah sumber asam lemak essensial, 

asam linoleate dan linoleate yang dibutuhkan oleh tubuh 

(Ulfah, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya 

penelitian terhadap persentase karkas, lemak abdominal 

dan organ dalam ayam pedaging yang telah diberikan 

pakan dengan kandungan tepung biji kemiri. Penambahan 

tepung biji kemiri diharapkan tidak memberikan pengaruh 

yang buruk terhadap karkas, lemak abdominal dan organ 

dalam ayam pedaging. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan tepung biji 

kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd.) sebagai feed 

addtive terhadap persentase  karkas dan organ dalam ayam 

pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penambahan tepung biji kemiri 

(Aleurites mollucana (L.) Willd.) sebagai feed addtive 

terhadap persentase  karkas dan organ dalam ayam 

pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah menjadi bahan 

dan kajian ilmiah serta sumber referensi baru dalam 

pembuatan pakan ayam pedaging dengan penambahan 

tepung biji kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd.) sebagai 

pakan tambahan atau feed addtive terhadap persentase 

karkas dan organ dalam ayam pedaging. 

1.5 Kerangka Pikir 

Ayam pedaging salah satu ayam yang efektif 

menghasilkan daging dan memiliki pertumbuhan yang 

sangat cepat dalam waktu yang relatif singkat. Ayam 

pedaging dapat dipotong dalam waktu 35 hari lebih karena 

ayam pedaging merupakan hasil seleksi bibit yang unggul. 

Konversi ransum rendah dan siap dipotong pada usia 

relative muda, dan akan menghasilkan kualitas daging 

berserat lunak (Wandono dkk, 2013). Jumlah populasi 

ternak unggas (ayam pedaging) di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2017. Jumlah populasi pada 
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tahun 2013 sebesar 1.344.191 ekor dan pada tahun 2017 

jumlah populasi sebesar 1.698.369 ekor (Anonimous, 

2017).  

Pakan merupakan faktor terpenting dalam 

keberhasilan suatu usaha peternakan ayam. Konsumsi 

pakan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari segi kualitas 

dan kuantitas ayam pedaging. Pada segi kualitas ayam 

pedaging dapat diketahui melalui proses pertambahan 

bobot badan per hari. Mulyadi (2013) menyatakan perlunya 

penambahan feed addtive dapat meningkatkan kualitas 

ayam pedaging dan dapat mempengaruhi kesehatan 

maupun keadaan gizi ternak. Pakan berkualitas harus 

mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangan umur dan tujuan pemeliharaan. Pakan yang 

sempurna dengan kandungan zat-zat nutrisi yang seimbang 

akan memberikan hasil yang optimal. Menurut Resnawati 

(1998) menyatakan bahwa nutritive feed addtive 

merupakan pakan tambahan yang berasal dari alam akan 

berpengaruh baik terhadap ayam karena lebih bersifat 

herbal. Biji kemiri (Aleurites molluccana (L.) Willd) yang 

diolah menjadi tepung dapat dijadikan sebagai pakan 

tambahan (feed addtive) karena biji kemiri (Aleurites 

molluccana (L.) Willd) mengandung protein 23,65%.  

Kandungan yang terdapat pada Biji Kemiri 

(Aleurites molluccana (L.) Willd) yaitu flavonoid, saponin 

dan tannin (Widodo, 2010). Flavonoid berfungsi sebagai 

penambah nafsu makan, mengurangi asupan pakan, dan 

meningkatkan pigmen. Pemberian senyawa flavonoid tidak 

menimbulkan efek yang negatif pada ternak karena tidak 

menyebabkan perubahan maupun kerusakan pada ternak 

setelah pemberian perlakuan dengan dosis tinggi. Saponin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

berfungsi dapat meningkatkan kualitas dan produksi ternak 

dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, 

serta meningkatkan kualitas daging ternak. Tanin pada 

umumnya dikenal sebagai senyawa antinutrisi karena 

kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan 

protein yang terdapat pada pakan sehingga protein tersebut 

tidak dapat dicerna terutama oleh ternak non ruminansia. 

Pemberian tannin pada pakan dapat menurunkan performa 

pertumbuhan ayam pedaging tetapi dalam jumlah yang 

optimum dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen 

dan juga dapat mempercepat pertumbuhan dan mengurangi 

kematian ayam pedaging (Magdalena, Natadiputri, Nailufar 

dan Purwadaria, 2013). Oleh karena itu tepung biji kemiri 

yang diberikan terhadap pakan hanya 1% dari keseluruhan 

pakan supaya tidak menimbulkan palatabilitas menurun dan 

kandungan saponin pada biji kemiri bereaksi terlalu banyak 

pada pakan. Dengan adanya pakan tambahan ini diharapkan 

dapat memberikan pengaruh baik terhadap karkas, lemak 

abdominal dan organ dalam ayam pedaging. 

Penelitian yang telah dilakukan Estrada, Gusmono, 

Mudjijati dan Indrawati, (2007) dengan membandingkan 6 

perlakuan pemberian tepung biji kemiri dalam pakan ayam 

pedaging yaitu dengan pemberian T1 (kontrol), T2 (pakan 

basal+2% tepung biji kemiri tanpa perlakuan pemanasan), 

T3 (pakan basal+ 2% tepung biji kemiri dengan pemanasan 

oven 49-51ºC selama 24 jam, T4 (pakan basal+2% tepung 

biji kemiri dengan pemanasan microwave selama 25 menit, 

T5 (pakan basal+2% tepung biji kemiri dengan pemanasan 

waterbath 100ºC selama 60 menit), T6 (pakan basal+2% 

tepung biji kemiri dengan pemanasan auoclaf 121ºC selama 

15 menit). Hasil penelitian melaporkan bahwa penggunaan 
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tepung biji kemiri (candlenut meal) tanpa perlakuan 

pemanasan sebanyak 2% (T2) dapat meningkatkan 

performa unggas yang meliputi pertambahan bobot badan 

dan feed intake, serta menurunkan nilai konversi pakan 

dibandingkan dengan perlakuan konrol (pakan basal + 0% 

candlenut meal. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

BIBIT MANAJEMEN PAKAN 

Ayam Pedaging 

Faktor penentu keberhasilan usaha peternakan ayam 

pedaging yaitu pakan (nutrisi), tatalaksana (manajemen) 

dan bibit. 

Tepung Biji Kemiri 

Kandungan Nutrisi Kemiri: 

1. Flavonoid : Sebagai antioksidan yang baik untuk 

kesehatan. 

2. Saponin   : Sebagai senyawa antimikroba, 

menghambat transport nutrisi aktif 

3. Tanin  : Sebagai senyawa antinutrisi 

kemampuan untuk membentuk kompleks dengan protein 

yang terdapat pada pakan. (Magdalena, 2013) 

Ditambahkan dalam pakan ayam pedaging dengan 

perlakuan 

Mempengaruhi Hasil Poduksi 

PERSENTASE 

KARKAS 

PERSENTASE LEMAK 

ABDOMINAL 

PERSENTASE ORGAN 

DALAM 
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1.6 Hipotesis 

H1: Diduga penambahan tepung biji kemiri sebagai feed 

addtive dalam pakan dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap persentase karkas ayam pedaging. 

H2: Diduga penambahan tepung biji kemiri sebagai feed 

addtive dalam pakan dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap persentase lemak abdominal ayam 

pedaging. 

H3: Diduga penambahan tepung biji kemiri sebagai feed 

addtive dalam pakan dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap persentase organ dalam ayam 

pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Kemiri merupakan tanaman rempah. Biji 

kemiri memiliki kandungan asam hidrosianik yang 

beracun apabila dalam keadaan mentah. Kandungan 

minyak dalam biji kemiri yaitu asam lemak jenuh dan 

asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari 

asam palmitat dan asam stearat, sedangkan asam lemak 

tak jenuh terdiri dari asam oleat, asam linolenat dan asam 

arachidat (Cahyana dan Rachmadi, 2011). Senyawa yang 

aktif berupa saponin, tanin, flavonoid, alkaloid hanya 

berperan menghambat bakteri yang ada pada daging. 

Peran masing-masing senyawa aktif yaitu senyawa 

saponin akan merusak membran sitoplasma dan 

membunuh sel (Afrianti dkk, 2013). 

   Penelitian yang telah dilakukan Estrada, 

Gusmono, Mudjijati dan Indrawati, (2007) dengan 

membandingkan 6 perlakuan pemberian tepung biji 

kemiri dalam pakan ayam pedaging yaitu dengan 

pemberian T1 (kontrol), T2 (pakan basal+2% tepung biji 

kemiri tanpa perlakuan pemanasan), T3 (pakan basal+ 

2% tepung biji kemiri dengan pemanasan oven 49-51ºC 

selama 24jam, T4 (pakan basal+2% tepung biji kemiri 

dengan pemanasan microwave selama 25 menit, T5 

(pakan basal+2% tepung biji kemiri dengan pemanasan 

waterbath 100ºC selama 60 menit), T6 (pakan basal+2% 

tepung biji kemiri dengan pemanasan autoclaf 121ºC 

selama 15menit). Hasil penelitian melaporkan bahwa 
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penggunaan tepung biji kemiri (candlenut meal) tanpa 

perlakuan pemanasan sebanyak 2% (T2) dapat 

meningkatkan performa unggas yang meliputi 

pertambahan bobot badan dan feed intake, serta 

menurunkan nilai konversi pakan dibandingkan dengan 

perlakuan konrol (pakan basal + 0% candlenut meal). 

  Fadilasari (2016) dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Tepung Biji Kemiri Pada Pakan Terhadap 

Persentase Karkas Dan Giblet Burung Puyuh“ diperoleh 

bahwa dengan penambahan tebung biji kemiri pada 

burung puyuh dengan 4 perlakuan 6 Ulangan. Perlakuan 

yang diberikan ke ternak yaitu P0 (pakan basal tanpa 

penambahan tepung biji kemiri/perlakuan kontrol), P1 

(pakan basal+1% tepung biji kemiri), P2 (pakan 

basal+2% tepung biji kemiri), P3 (pakan basal+3% 

tepung biji kemiri). Variable yang diamati yaitu 

persentase karkas dan persentase giblet (jantung, hati, 

gizzard dan limpa) pada burung puyuh. Hasil penelitian 

ini mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap 

persentase karkas dan giblet (jantung, hati, gizzard dan 

limpa) pada burung puyuh. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging (broiler) adalah jenis ayam 

dari ras pedaging. Ayam broiler merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging. Ayam pedaging merupakan 

komoditi ternak yang mampu memberikan kebutuhan 

protein hewani bagi masyarakat (Wahju, 2004). Ayam 
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pedaging (broiler) pertama kali ditemukan di Amerika 

dan Eropa pada tahun 1935, melalui penyilangan atau 

perkawinan antar ayam kemudian diarahkan untuk 

mendapatkan kelompok jenis ayam ternak baru yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi (Rahayu, Sudaryani dan 

Santosa, 2011). Ayam broiler baru dikenal masyarakat 

pada tahun 1980, sekalipun galur murninya sudah 

diketahui pada tahun 1960 ketika peternak mulai 

memeliharanya. Akan tetapi, ayam broiler komersial 

seperti sekarang ini memang baru populer pada tahun 

1980. Sebelum ayam yang dipotong adalah ayam petelur 

seperti ayam White Leghorn jengger tunggal. Pada akhir 

tahun 1980 pemegang kekuasaan mencanangkan 

penggalakan konsumsi daging ayam untuk menggantikan 

atau membantu konsumsi daging ruminansia yang saat itu 

semakin sulit keberadaannya. Dari sinilah ayam broiler 

komersial atau ayam broiler final stock mulai dikenal dan 

secara perlahan mulai diterima orang (Rizal, 2006). 

Sifat genetik broiler yang tumbuh cepat dalam 

waktu yang pendek dapat terealisir apabila pakannya 

benar-benar sesuai dengan kebutuan nutrisi yang 

diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang cepat 

tersebut. Pelipatan bobot badan pada minggu pertama 

yang mencapai lebih dari 4x bobot awal (DOC), 

memerlukan dukungan nutrisi yang optimal yang sesuai 

dengan potensi genetik broiler. Menurut kecepatan 

pertumbuhannya, maka periode pemeliharaan broile 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu periode starter dan finisher. 

Periode starter dimulai umur 1-21 hari dan periode 

finisher dimulai umur 22-35 hari atau lebih, sesuai dengan 

bobot potong yang diinginkan (Murwani, 2010). Ayam 
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pedaging umumnya dipotong pada umur 4-6 minggu 

berat badan 1,7 kg dari berat hidup yang menghasilkan 

daging tinggi (Hardianti, 2012). Ayam broiler mampu 

memproduksi daging secara optimal dengan hanya 

mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ciri-

ciri ayam broiler antara lain: ukuran badan relatif besar, 

padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, 

bergerak lamban, dan tenang serta lambat dewasa 

kelamin. (Aqsa, Kiramang dan Hidayat, 2016). 

Pada setiap tahun ayam broiler mengalami 

peningkatan yang sangat pesat, dalam pertumbuhanya 

ayam broiler memiliki sifat genetik yang baik dengan 

umur masa panen yang pendek, dalam pertumbuhanya 

ayam broiler akan diberi antibiotik untuk mengurangi 

mikroorganisme yang merugikan dalam saluran 

pencernaan pada ayam, ayam broiler merupakan strain 

ayam hibrida modern berjenis betina dan jantan. Ayam 

pedaging harus memenuhi persyaratan mutu atau DOC 

dengan standart SNI, bahwa berat DOC per ekor minimal 

37 g dengan angka kematian DOC minimal 2%, pada 

DOC keadaan fisik harus sehat, aktif, memiliki warna 

bulu yang seragam dan kering serta mampu berdiri tegak. 

(Hardianti, 2012). Pada ayam pedaging dibutuhkan zat 

pakan yang penting dalam pertumbuhannya yang 

berfungsi sebagai pertumbuhan tulang, pembentukan sel 

darah merah dan berperan dalam sistem syaraf, dalam 

awal pertumbuhan ayam broiler akan lambat dan akan 

berkembang menjadi cepat sampai menjelang dewasa 

tubuh, dalam pertumbuhanya ayam dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya umur, bangsa, jenis kelamin, 

lingkungan, suhu dan perlindungan terhadap penyakit 
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(Sholikin, 2011). 

Berdasarkan data statistik peternakan dan 

kesehatan hewan jumlah populasi ayam pedaging 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi populasinya yaitu 

pada tahun 2015 mencapai 1,497,626 Jumlah populasi 

ternak unggas (ayam broiler) di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2017. Jumlah populasi pada 

tahun 2013 sebesar 1.344.191 ekor dan pada tahun 2017 

jumlah populasi sebesar 1.698.369 ekor (Anonimous, 

2017). 

2.2.2 Feed additive 

Imbuhan pakan atau “feed additive” atau 

'nutricine' adalah suatu bahan yang dicampurkan ke 

dalam pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan 

maupun keadaan gizi ternak, meskipun bahan tersebut 

bukan merupakan zat gizi atau nutrient. Pemberian 

imbuhan ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan 

atau meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak 

serta meningkatkan efisiensi produksi. Imbuhan pakan 

yang ada pada masa kini umumnya terdiri dari antibiotik, 

enzim, probiotik, prebiotik, asam organik dan bioaktif 

tanaman. (Rahayu dan Cahyo, 2005). Aditif pakan hanya 

digunakan dalam jumlah yang sedikit dan dicampur 

hingga merata pada pakan (Lee et al, 2004). 

 Feed additive dibagi menjadi dua jenis yaitu secara 

alami (nutritive feed additive) dan sintesis (nonnutritive 

feed additive). Nutritive feed additive ditambahkan dalam 

pakan untuk meningkatkan kandungan nutrien pakan 

seperti asam amino, vitamin, mineral dan nonnutritive 

feed additive tidak mempengaruhi kandungan nutrien 
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pada pakan, salah satu kegunaanya yaitu untuk 

meningkatkan palatabilitas, meningkatkan kecernaan 

nutrien (probiotik, antibiotik, prebiotik) dan menghambat 

pertumhuhan mikroorganisme patogen (Murwani, 2008). 

Pendekatan manajemen pakan lebih menekan pada upaya 

pemanfaatan pakan alami (organik) yang memiliki efek 

positif dalam penampilan ayam. Salah satu komponen 

yang penting dalam penggunaan pakan ternak yaitu feed 

additive sebagai bahan pemacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi pakan (Murwani, 2008). 

Pakan tambahan atau feed additive memiliki 

pengaruh yang berguna terhadap pertumbuhan ternak 

baik dalam kesehatan maupun keadaan gizi ternak, 

dimana feed additive ini dicampurkan ke dalam pakan 

dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi 

ternak. Pengembangan pakan tambahan ini 

dilatarbelakangi oleh pembatasan, dosis penggunaan feed 

additive ini dibatasi hingga 3-4%. (Sinurat dkk, 2003). 

Kebanyakan peternak saat ini menggunakan feed additive 

herbal, yaitu yang berasal dari alam dan biasa dikenal 

sebagai jamu-jamuan atau biasa juga disebut fitobiotik. 

Fitobiotik ini mampu memberikan pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ternak yang ditunjukkan dengan 

pertambahan bobot badan ayam, konsumsi ayam, dan 

konversi pakan ayam (Sari dkk, 2009). Daya hambat 

antimikroba dalam ramuan herbal yang diteliti dapat 

direkomendasikan sebagai feed additive untuk ternak 

broiler. Penggunaan ramuan herbal akan meningkatkan 

daya tahan tubuh karena mengandung zat bioaktif yang 

dapat memperbaiki kerja sistem hormonal khususnya 

metabolisme karbohidrat dan memetabolisir lemak dalam 
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tubuh, disamping itu kandungan antibiotik yang 

dikandung oleh ramuan herbal meningkatkan daya tahan 

tubuh, mencegah pertumbuhan parasit seperti cacing 

gelang dan kremi. Diduga zat bioaktif dalam ramuan 

herbal yang sangat tepat dosisnya dalam kombinasi 

ramuan dan adanya efek dari kombinasi bahan yang 

bersifat saling melengkapi (sparing effect), berefek 

positif terhadap beberapa parameter performans. Selain 

mengandung antibiotik, ramuan herbal juga mengandung 

minyak atsiri dan kurkumin yang berperan meningkatkan 

kerja organ pencernaan, merangsang dinding empedu 

mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya 

getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase 

dan protease untuk meningkatkan pencernaan bahan 

pakan karbohidrat, lemak dan protein. Antibakteri akan 

dapat melisiskan racun yang menempel pada dinding 

usus, sehingga penyerapan zat nutrisi menjadi lebih baik, 

sebagaimana mekanisme kerja antibiotik sebagai growth 

promotant (Agustina, 2006). 

2.2.3 Biji Kemiri (Aleurites mollucana (L.) Willd.) 

Kemiri (Aleuritas mollucana (L.) Willd.) 

merupakan tanaman pangan yang dapat tumbuh didaerah 

tropis dan subtropics. Bagian terpenting dari kemiri 

adalah bijinya yang dapat digunakan sebagai bumbu 

masak, penyedap dalam berbagai jenis makanan, sabun, 

kosmetik dan obat. Di Indonesia penyebarannya dan 

pertumbuhannya mudah, namun kemiri masih belum 

banyak ditanam dalam bentuk hutan tanam berskala 

besar. Buah kemiri terdiri dari: kulit luar (outer bilk skin) 

yang meupakan bagian luar (berwarna hijau atau coklat 
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tua waktu pann, kulit biji kemiri berwarna coklat 

kehitaman dan bagian yang paling dalam merupakan biji 

kemiri yang berwarna kuning pucat (Estrada dkk, (2007). 

Pada tahun 2015 data yang diperoleh dari Departemen 

Pertanian Indonesia, areal pertanaman kemiri di 

Indonesia seluruhnya mencapai 205.532 ha. 

Ditambahkan oleh Arlne (2010) menyataka bahwa kemiri 

(Aleurites mollucana (L). Willd.) pada tahun 2010 

mncapai 74.319 ton, dan sekitas 679ton diantaranya 

diekspor. 

Biji kemiri (Aleurites molluccana (L.) Willd) atau 

tanaman kemiri ini merupakan tanaman yang memiliki 

ketinggian 25-40 m dari permukaan laut. Asal tanaman 

kemiri ini dari Maluku yang ahirnya menyebar ke daerah 

Polinesia, Australia. (Mahlinda, 2010). Tanaman kemiri 

dapat tumbuh setinggi 25-30m. Memiliki ciri-ciri batang 

tegak berdaun tunggal, berbentuk lonjong, tulang daun 

menyirip, permukaan daun licin, dengan tangkai daun 

silindris berwarna hijau. Buah kemiri beruas-ruas dan 

berbentuk bulat telur, buah yang masih muda berwarna 

hijau dan akan menjadi coklat dan keriput saat tua yang 

banyak mengandung minyak (Pamata, 2008).  

Menurut Renata (2009) Adapun klasifikasi kemiri 

adalah sebagai berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Devisi  : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliopsida 

 Ordo  : Malpighiales 

 Famili  : Euphorbiaceae 

 Genus  : Aleurites 

 Spesies : Aleurites mollucana 
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Kemiri merupakan bahan makanan yang termasuk 

dalam rempah-rempah yang banyak digunakan oleh 

masyarakat. Kemiri mengandung zat gizi dan zat non gizi. 

Kemiri yang digunakan seharusnya memiliki kualitas baik, 

sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi 

konsumen. Kemiri mengandung zat aktif yaitu saponin, 

flavonoid dan polifenol. Polifenol memiliki peran sebagai 

antioksidan yang baik untuk kesehatan, flavonoid itu 

termasuk dalam kelompok polifenol, sedangkan saponin 

merupakan senyawa antimikroba, saponin dapat 

menghambat transport nutrisi aktif dan menyebabkan 

penyerapan zat-zat gizi dalam saluran pencernaan 

terganggu (Rohaida, 2014). 

Salah satu pakan tambahan yang baik untuk pakan 

ternak yaitu tepung biji kemiri, memiliki kandungan protein 

28,2% dan energi metabolis 3.333kkal/kg (Resnawati, 

1998). Biji kemiri memiliki kandungan asam hidrosianik 

yang beracun apabila dalam keadaan mentah. Kandungan 

minyak dalam biji kemiri yaitu asam lemak jenuh dan asam 

lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari asam 

palmitat dan asam stearat, sedangkan asam lemak tak jenuh 

terdiri dari asam oleat, asam linolenat dan asam arachidat 

(Cahyana dan Rachmadi, 2011).  

Saponin memberikan pengaruh terhadap proses 

biologis tubuh dan metabolism zat nutrisi dengan cara 

menghambat produktivitas kerja enzim seperti enzim 

kimotripsin, sehingga menghambat produktivitas dan 

pertumbuhan ternak (Riyadi, 2009). Saponin pada 

konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hemolisis sel 

darah merah. Saponin  bersifat toksin dapat menurunkan 

kadar kolesterol serum. Saponin merupakan senyawa 
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surfaktan yang memiliki kemampuan untuk menurunkan 

tegangan permukaan sel dan dapat meningkatkan produksi 

asam empedu yang disintesis dari kolesterol di hati 

sehingga kolesterol plasma menurun. Saponin memiliki 

kemampuan menghalangi transpor nutrien termasuk lemak 

(Citrawidi dkk, 2012). Penggunaan bahan pengawet alami 

tidak akan menyebabkan terjadinya kerusakan kandungan 

lemak, dan penggunaan zat-zat aktif seperti saponin, 

vitamin C, flavonoid, dan tanin juga mampu menurunkan 

akumulasi lemak (Fenita, Mega dan Daniati, 2009). 

Saponin meningkatkan permeabilitas sel mukosa usus 

halus, yang berakibat penghambatan transport nutrisi aktif, 

dan menyebabkan pengambilan/penyerapan zat-zat gizi 

dalam saluran pencernaan menjadi terganggu (Mide, 2013). 

Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang 

menghambat reaksi radikal bebas dan dapat mencegah 

oksidasi, Flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai 

antibiotik dengan mengganggu fungsi dari metabolisme 

mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Mekanisme 

antibiotik flavonoid ialah dengan cara mengganggu 

aktivitas transpeptidase peptidoglikan sehingga 

pembentukan dinding sel bakteri atau virus terganggu dan 

sel mengalami lisis. Alkaloid mempunyai pengaruh sebagai 

bahan antimikroba dengan mekanisme penghambatannya 

adalah dengan cara mengkelat DNA (Afrianti, Dwiloka dan 

Setiani, 2013).  

Tanin adalah polimer fenolik yang biasanya 

digunakan sebagai bahan penyegar, mempunyai sifat 

antimikroba dan bersifat racun terhadap khamir, bakteri, 

dan kapang. Kemampuan tanin sebagai antimikroba diduga 

karena tanin akan berikatan dengan dinding sel bakteri 
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sehingga akan menginaktifkan kemampuan menempel 

bakteri, menghambat pertumbuhan, aktivitas enzim 

protease dan dapat membentuk ikatan komplek dengan 

polisakarida (Afrianti dkk, 2013). Dalam bidang 

peternakan, tanin pada umumnya dikenal sebagai senyawa 

anti-nutrisi karena kemampuannya untuk membentuk 

kompleks dengan protein yang terdapat pada pakan 

sehingga protein tersebut tidak dapat dicerna terutama oleh 

ternak non ruminansia. Pemberian tanin dalam jumlah yang 

tinggi (3%) pada pakan non-ruminansia (monogastrik) 

menurunkan performa pertumbuhan ayam pedaging tetapi 

dalam jumlah yang optimum (sampai 1%) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Magdalena 

dkk, 2013). Selain itu, pemberian tanin (0,20%) juga dapat 

mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kematian 

ayam pedaging (Schiavone et al, 2008). Rendahnya 

persentase retensi protein disebabkan karena terjadi 

penurunan kecepatan katabolisme protein (kemampuan 

penurunan aktivitas enzim pencernaan secara alami sangat 

terbatas yang berpengaruh terhadap nilai biologis protein 

tersebut) sebagai akibat ketidakseimbangan kebutuhan 

protein dan energi untuk proses metabolisme tubuh ayam 

(Okarini, Kartini dan Hartawan, 2009). 

Senyawa polifenol pada tanaman yang berhubungan 

dengan aktivitas metabolism hewan dapat berupa 

antrakinon yang bersifat anti bakteri. Biji kemiri 

mengandung bahan beracun yang disebabkan oleh 

toxalbumin dengan kekuatan ringan sebab itu buah kemiri 

tidak dapat dikonsumsi secara mentah (Astriana, 2013). 

Senyawa toxalbumin dapat dihilangkan dengan cara 

pemanasan dan dinetralkan dengan penambahan garam, 
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merica atau terasi. (Alkil, Piliyang, Widjaya, Utama dan 

Wirawan, 2009). 

Kandungan minyak pada inti biji kemiri hingga 

60%. Kemiri mengandung gliserida, asam linoleate, 

palmitat, stearate, miristat, asam minyak, protein, vitamin 

B1 dan zat lemak (Renata 2009). Hasil analisis proksimat 

daging biji kemiri (kupas) dan tepung biji kemiri disajikan 

pada Tabel 1. dan Tabel 2. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan per 100gram 

sampel daging biji kemiri 

Komponen Zat Makanan Jumlah 

Protein (g) 19 

Kadar lemak (g) 63 

Energi (kalori) 636 

Karbohidrat (G) 8 

Kalsium (mg) 80 

Fosfor (mg) 200 

Besi (mg) 2 

Vitamin b (mg) 0,06 

Air (g) 7 

Sumber: Ketaren (1986) 
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Tabel 2. Hasil analisis proksimat tepung biji kemiri 

(100% dry matter) 

Kompoisi zat makanan Jumlah 

Bahan Kering (%) 94,4 ± 0,07 

Abu (%) 1,0 ± 0,01 

Serat Kasar (%) 4,7 ± 0,56 

Protein Kasar (%) 23,6 ±0,27 

Ether extract (%) 65,9± 0,09 

BETN (%) 4,8 ± 0,89 

GE (MJ/kg) 32,1 ± 0,21 

Total saponin (%) 8,2 ± 2,2 

Sumber: Rohaida, Alimon and Sazali (2014) 

 

2.3 Karkas Ayam Pedaging 

Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, 

kepala, leher, kaki, cakar dan organ dalam. Pada umumnya 

bobot karkas pada ayam pedaging sekitar 65-75 % dari 

bobot ayam (Resnawati, 2004). Karkas merupakan bagian 

tubuh yang sangat menentukan dalam produksi ayam 

pedaging. Produksi karkas berhubungan erat dengan bobot 

badan dan besarnya karkas ayam pedaging cukup 

bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, 

tingkat kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat 

pada dada (Rizal, 2006). Paha merupakan salah satu bagian 

potongan karkas. Paha terdiri dari dua bagian, yaitu paha 

bagian atas dan bagian bawah. Paha bagian atas adalah 

bagian karkas yang dipotong dari perbatasan persendian 

paha, sedangkan paha bagian bawah dipotong dari batas 

persendian tulang kering. Dan biasanya dijual kepada 

konsumen dalam bentuk karkas utuh, belahan karkas kiri 
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dan kanan, seperempat karkas atau potongan-potongan 

karkas yang lebih kecil (Londok, Rompis, dan Mangelap, 

2017). 

Faktor yang mempengaruhi bobot karkas, seperti 

bobot hidup, perlemakan, pertulangan, isi saluran 

pencernaan, kualitas dan kuantitas pakan. Daging karkas 

terutama bagian dada, sangat menentukan kualitas pakan 

(Septinova et al, 2009). Adapun faktor- faktor yang 

mempengaruhi produksi karkas yaitu seperti jenis kelamin, 

umur, spesies, bobot badan dan pakan yang dikonsumsi 

(Elangovan et al, 2000). 

 Produksi karkas erat hubungannya dengan bobot 

hidup, bobot hidup yang rendah akan menghasilkan bobot 

karkas yang tinggi pula, sebaliknya apabila bobot hidup 

yang dihasilkan tinggi maka dapat menghasilkan bobot 

karkas yang tinggi pula. Sehingga didapat persentase 

karkas yang merupakan hasil dari perbandingan antara 

bobot karkas dibagi bobot hidup dikali 100%. Ternak 

unggas yang mempunyai bobot badan besar belum tentu 

akan menghasilkan bobot karkas besar, karena masih 

depengaruhi oleh strain, pakan dan umur pemotongan 

ternak (Septinova et al, 2009). 

2.4 Lemak Abdominal Ayam Pedaging 

Lemak abdomen merupakan bagian dari lemak 

tubuh yang terdapat dalam rongga perut. Tumpukan lemak 

dalam tubuh ayam, termasuk lemak abdomen terjadi karena 

energi yang merupakan hasil dari proses metabolisme zat 

gizi yang masuk ke dalam tubuh ayam melebihi tingkat 

kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri, baik itu 
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untuk hidup pokok maupun untuk berproduksi (Oktaviana, 

2010). 

Timbunan lemak abdomen juga dapat dijadikan 

indikasi bahwa telah terjadi pemborosan pakan. Pakan yang 

memiliki kandungan protein kasar lebih tinggi akan 

menurunkan persentase lemak abdominal, dan sebaliknya 

jika pakan memiliki kandungan protein kasar lebih rendah 

akan berakibat tingginya timbunan lemak abdominal, hal 

ini dikarenakan protein kasar lebih rendah akan 

mengakibatkan tingginya energi protein pembentukan 

lemak tubuh pada ayam sehingga terjadi kelebihan energi 

yang dikonsumsi (Hidayat, 2015). Hal tersebut dikarenakan 

lemak abdomen merupakan bagian yang tidak 

termanfaatkan. Sehingga banyaknya jumlah lemak 

abdominal yang terdapat pada ayam pedaging akan menjadi 

suatu masalah. Persentase lemak abdominal berkisar antara 

1-2,5 % dari bobot hidup. 

2.5 Organ Dalam Ayam Pedaging 

Organ dalam merupakan bagian tubuh ternak yang 

terdiri dari hati, gizzard, jantung dan limpa (Setiadi dkk, 

2013). Organ dalam pada ayam pedaging biasa disebut 

giblet adalah hasil limbah dari karkas ayam, selain 

mengkonsumsi daging sebagian masyarakat juga 

mengkonsumsi organ bagian dalam yaitu jantung, gizzard, 

usus, dan hati ayam broiler. Organ ayam Broiler terdiri dari 

organ-organ vital dan organ pencernaan. Organ vital 

meliputi hati, jantung, limpa dan bursa fabrisius sedangkan 

organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, 

tembolok, proventikulus, ampela (gizzard), usus halus, usus 

buntu, usus besar, kloaka dan anus. (Wandono dkk, 2013). 
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2.5.1 Hati Ayam Pedaging 

Hati merupakan organ dalam penyusun giblet pula, 

perbedaan pada bobot dan persentase hati dipengaruuhi 

oleh seberapa besar kerja hati didalam tubuh ternak. Fungsi 

hati sebagai tempat pembentukan dan ekskresi empedu, 

tempat menyimpan zat karbon yang berupa glikogen, 

mengatur dan mempertahankan kadar glikogen darah, 

mengatur daya pembekuan darah, dan sekresi protein dan 

lemak juga tempat metabolisme paling komplek di dalam 

tubuh.  Kondisi warna hati ayam digunakan salah satu 

parameter untuk mengetahui tingkat kesehatan pada 

unggas, warna hati terlihat warna merah pekat 

menunjukkan terdapat toksin atau residu yang terdapat pada 

unggas, apabila kondisi warna hati pucat ayam tersebut 

mengalami kelainan pada kesehatan atau sakit (Cahyono, 

2012).  

Hati merupakan organ dalam terbesar dalam tubuh, 

bobot hati juga berhubungan dengan umur dan kondisi 

ternak.hati berfungsi sebagai menetralkan kondisi asam dari 

saluran pencernaan dan mengawali perncernaan lemak 

dengan membentuk suatu emulsi. Hati berperan dalam 

metabolisme protein, lemak, karbohidrat dan detoksifikasi 

(Amrullah, 2003). 

Persentase hati ayam pedaging 1,7-2,8% dari berat 

hidup untuk ayam pedaging umur 35 hari. Hati sangat 

berperan penting dalam tubuh karena memiliki beberapa 

fungsi yaitu sebagai metabolisme lemak, metabolisme 

protein dan zat besi. Hati berperan dalam proses 

detoksifikasi. Fungsi detoksifikasi yaitu pembentukan 

darah merah, metabolisme dan penyimpanan vitamin.  

Proses detoksifikasi perlu dilakukan untuk membuang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

racun serta limbah hasil metabolisme tubuh. Sel-sel dan 

organ dapat melakukan proses detoksifikasi dengan baik 

apabila berada dalam keadaan sehat. Dalam keadaan lemah 

sel justru semakin dirusak oleh toksin (Wandono dkk, 

2013). 

2.5.2 Gizzard Ayam Pedaging 

Gizzard merupakan organ tubuh terbesar dalam 

sistem pencernaan unggas yang berfungsi untuk menggiling 

dan menghancurkan makanan yang kasar sebelum masuk 

ke dalam usus. Alat pencernaan yang berperan sebagai 

pencerna mekanik sehingga tekstur pakan yang lebih keras 

akibat serat kasar tinggi dapat memicu pertumbuhan 

gizzard. Bentuk dan serat kasar pakan merupakan faktor 

utama yang dapat mempengaruhi bobot gizzard (Resnawati, 

2010). 

Gizzard memiliki bentuk oval, dengan dua bagian 

pembuka yang terletak di sisi bagian atas, satu dari 

proventrikulus dan yang lain menuju duodenum. 

Proventikulus dan usus halus yang terdiri atas otot tebal, 

berwarna merah dan ditutupi lapisan tanduk epitelium. 

Bagian dalam ampela terdapat lapisan yang sangat keras 

dan kuat yang berwarna kuning serta dapat dilepaskan. 

Ampela memiliki dua pasang otot yang kuat dan sebuah 

mukosa. Ampela berbentuk bulat yang dilengkapi dengan 

dua lubang saluran di ujung-ujungnya dan terdiri dari 

serabut otot yang kuat. Bagian depannya berhubungan 

dengan perut kelenjar dan bagian yang lain dengan usus 

halus. Persentase bobot ampela berkisar 1,77-2,08% dari 

bobot hidup. (Wandono dkk, 2013). 

Besar kecilnya ukuran gizzard pada ternak unggas 

tergantung dari aktivitas kerja gizzard dan jenis pakan yang 
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diberikan (Rohman, 2016). Gizzard memiliki bobot yang 

mudah berubah-ubah bergantung pada jenis pakan yang 

dikonsumsi. Apabila pakan yang diberikan berukuran besar 

dan kasar, menyebabkan kerja gizzard lebih berat sehingga 

ukuran gizzard lebih kecil, lebih kuat dan memiliki lapisan 

epitel lebih tebal. Itik lokal Indonesia terutama organ hati 

dan gizzard akan memberikan sifat pertumbuhan yang 

berbeda (Ade, 2002). 

2.5.3  Jantung Ayam Pedaging 

Jantung merupakan struktur muskular berongga 

yang bentuknya menyerupai kerucut, organ jantung sangat 

rentan terhadap racun dan zat anti nutrisi yang terdapat di 

dalam pakan, pada jantung yang terinfeksi oleh penyakit 

maupun racun akan terjadi pembesaran ukuran jantung. 

Jantung berfungsi sebagai pemompa darah dalam system 

transportasi atau sirkulasi tubuh.  

 Faktor yang mempengaruhi persentase jantung 

yaitu jenis, umur, besar serta aktifitas ternak tersebut. 

Semakin berat jantung maka aliran darah yang masuk 

maupun keluar semakin lancar, dan berdampak pada 

metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak. Bobot jantung 

ayam pedaging sekitar 0,42 – 0,7 persen dari bobot hidup 

ayam pedaging. Menurut Muharlien (2011). Jantung unggas 

relatif besar, besar jantung tergantung pada jenis, umur, 

besar dan pekerjaan hewan. Pembesaran ukuran jantung 

biasanya disebabkan oleh adanya penambahan jaringan otot 

jantun. Dinding jantung mengalami penebalan sedangkan 

ventrikel relative menyempit apabila otot menesuaikan diri 

pada kontraksi yang berlebihan. (Retnani, 2009). 
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2.5.4  Limpa Ayam Pedaging 

Limpa merupakan salah satu organ yang berkaitan 

dengan sistem sirkulasi yang berfungsi sebagai penampung 

darah, sehingga ukurannya tergantung dengan jumlah darah 

pada saat itu (Wandono dkk, 2013). Limpa adalah salah satu 

organ yang berkaitan dengan sistem sirkulasi yang 

berfungsi sebagai penampung darah, sehingga ukurannya 

tergantung dengan jumlah darah pada saat itu. Selain 

berfungsi sebagai penyimpanan darah, limpa bersama hati 

dan susunan tulang memiliki peran dalam pembentukan 

asam urat dan membentuk sel limfosit yang berhubungan 

dengan pembentukan antibodi. Limpa terletak disebelah 

kanan abdomen yang merupakan penghubung antara 

proventrikulus. Rataan bobot limpa berkisar antara 0,18 – 

0,23 persen (Ratih, 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Bapak 

Samsul Hadi yang berada di Dusun Bunder, Desa 

Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

Pengambilan data pada tanggal 17 Agustus 2017 sampai 

dengan tanggal 20 September 2017 selama 40 hari. Analisis 

proksimat dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

        Penelitian ini menggunakan ayam pedaging jantan 

umur 1 hari (Day Old Chick) strain Loghman dengan 

merk dagang Platinum MB 202 yang diproduksi oleh PT. 

Japfa Comfeed Indonesia berjenis kelamin jantan 

sebanyak 200 ekor dengan harga Rp. 7000/ekor. Rata-

rata bobot badan DOC yang digunakan adalah 34,67 ± 

7,93 g/ekor dengan koefisien keragaman sebesar 8,16 % 

(Lampiran 2.). Ayam tersebut digunakan untuk 

pengambilan sampel sebanyak 25 ekor yang diambil 

secara acak dari 200 ekor yang dipelihara mulai dari DOC 

sampai umur 40 hari. Dalam satu petak diambil 1 ekor 

ayam dari 8 ekor ayam lalu disembelih, dicabut bulu, 

dikeluarkan organ dalam dan ditimbang bobot karkas, 

lemak abdominal dan organ dalam ayam pedaging. 
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3.2.2 Kandang dan Peralatan 

   Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kandang sistem litter yang bersekat sebanyak 25 petak 

dengan ukuran tiap petak adalah 100 cm × 60 cm × 100 

cm diisi 8 ekor ayam pedaging. Dilengkapi dengan alas 

sekam dan lampu pijar 25 watt sebagai pemanas dan 

penerang serta pada tiap petak dilengkapi tempat pakan 

dan minum. 

b. Pemanas gas digunakan untuk mempertahankan suhu 

dan lingkungan sesuai kebutuhan DOC. 

c. Thermometer dan hygrometer. 

d. Peralatan dalam pembuatan tepung kemiri berupa: 

blender, baskom, pisau, dan timbangan digital. 

e. Peralatan kesehatan meliputi : desinfektan, sapu, lap 

dan ember. 

3.2.3 Pakan 

        Penelitian ini menggunakan pakan basal jadi yang 

diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Pakan 

yang diberikan dibagi menjadi dua periode pemeliharaan 

yaitu periode pemeliharaan yaitu periode starter umur (1-

14 hari), serta periode finisher umur (15-35 hari). Tepung 

biji kemiri yang ditambahkan pada pakan basal dengan 

jumlah yang berbeda pada masing-masing perlakuan 

pada umur 7 hari dan pemberian air minum diberikan 

secara ad libitum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabel 3. Hasil analisis proksimat kandungan zat makanan pakan 

basal. 

Zat Makanan Jumlah (%) 

Bahan Kering 89,02 

Protein Kasar 22,68 

Lemak Kasar 5,99 

Serat Kasar 3,47 

Abu 5,55 

Energi Metabolis (kkal/kg) 3199,11 

Sumber. Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang (2017) 

Tabel 4. Hasil Analisis Proksimat Kandungan Nutrien Tepung 

Kemiri (Berdasarkan 100% Bahan Kering) 

Zat Makanan Kadar (%) 

Bahan Kering 96,59 

Protein Kasar 19,31 

Lemak Kasar 65,29 

Serat Kasar 2,23 

Abu 2,83 

Gross Energy (kkal/kg) 7558,9 

Sumber. Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2017) 
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Tabel 5. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Nutrisi Makanan Periode 

Starter Finisher 

Kadar Air (%) 14 14 

Protein Kasar (%) 18-22 18-22 

Lemak Kasar (%) 2,5-7 2-7  

Serat Kasar (%) 7 5,5  

Abu (%) 8 8 

Calsium (Ca) (%) 0,9-1,2 0,9-1,2 

Phospor (P) (%) 0,7-1 0,7-1 

Energi metabolis (EM) (Kkal/kg) 3200 3200 

Sumber: NRC (1994) 

Tabel 6. Kandungan zat makanan pakan basal dan pakan 

perlakuan 

Zat Makanan  P0 P1 P2 P3 P4 

Bahan Kering (%) 89,02 89,04 89,06 89,08 89,09 

Protein Kasar (%) 22,68 22,67 22,66 22,65 22,65 

Lemak Kasar (%) 3,47 3,47 3,46 3,46 3,46 

Serat Kasar (%) 5,99 6,14 6,29 6,43 6,58 

Abu (%) 5,55 5,54 5,54 5,53 5,52 

EM (Kkal/kg) 3199 3210 3221 3232 3242 

Hasil Perhitungan M.S. Excel 2007 
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3.2.4 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri 

Prosedur pembuatan Tepung Biji Kemiri dapat dilihat di bawah 

ini : 

 

Gambar 2. Prosedur Pembuatan Tepung Biji Kemiri (Arlene 

dkk, 2010) 

3.3 Metode Penelitian 

     Metode penelitian ini menggunakan metode 

percobaan, yang dirancang dengan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, sebanyak 25 unit 

percobaan, setiap unit diisi 8 ekor ayam pedaging. 

Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1 kg Biji Kemiri 
ditimbang

Ditumbuk

Diblender sampai 
halus

Diayak

Dikeringkan (diangin-
anginkan)

Tepung Biji Kemiri
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Tabel 7. Perlakuan yang dicobakan dalam Penelitian 

Perlakuan Keterangan 

P0 Pakan Basal + 0% Tepung Biji Kemiri (TBK) (kontrol) 

P1 Pakan Basal + 0,25% Tepung Biji Kemiri (TBK) 

P2 Pakan Basal + 0,50% Tepung Biji Kemiri (TBK) 

P3 Pakan Basal + 0,75% Tepung Biji Kemiri (TBK) 

P4 Pakan Basal + 1% Tepung Biji Kemiri (TBK) 

Keterangan: Pakan dibuat sesuai dengan kebutuhan ayam per 

ekor/hari 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan penelitian 

1. Pengecekan tata letak kandang perlakuan yang 

dilakukan dengan cara menggunakan tabel bilangan 

acak, sistem lotre manual. Kandang pada setiap unit 

percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk 

diberikan perlakuan tertentu atau obyektif dalam 

urutan-urutan percobaan. 

2. Tempat pakan dan tempat minum diberikan dan 

diberi desinfektan sebelum DOC dimasukkan dalam 

kandang dan selama pemeliharaan pencucian tempat 

pakan dan minum dilakukan setiap pagi. Hal 

tersebut bertujuan agar kandang dan peralatan bebas 

dari penyakit. 

3. Masa adaptasi pakan dilakukan selama 7 hari mulai 

umur 1 hari (DOC), dengan memberikan tepung biji 

kemiri sedikit demi sedikit pada pakan hingga 

dicapai masa adaptasi maksimal yaitu ayam sudah 

terbiasa dengan pakan yang diberikan. 
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3.4.2 Pemberian Tepung Biji Kemiri (TBK) 

Level pemberian tepung biji kemiri yang dikonsumsi 

oleh ayam pedaging sebelum dicampurkan dengan pakan 

basal TBK ditimbang sesuai kebutuhan konsumsi pada 

fase starter dan fase finisher yang sesuai dengan 

perlakuan. 

3.4.3 Vaksinasi 

Vaksin yang digunakan yaitu ND (Newcastle 

Disease) 1, ND 2, dan Gumboro. Vaksin ND 1 diberikan 

melalui tetes mata pada umur 3 hari dengan dosis yang 

diberikan satu tetes pada setiap ekor ayam. Vaksin ND 2 

diberikan pada umur 21 hari yang diberikan melalui air 

minum untuk mencegah penyakit ND (tetelo). Vaksin 

Gumboro diberikan pada ayam umur 10 hari pada air 

minum untuk mencegah penyakit Gumboro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.4.4 Denah Kandang 

        

Gambar 3. Denah Pengacakan Kandang 

Keterangan:  

Dibersihkan tempat pakan dan minum, didesinfektan 

sebelum DOC ayam pedaging dimasukkan kedalam kandang. 

Tujuannya untuk peralatan kandang terbebas dari berbagai 

macam penyakit, kemudian dimasukkan ayam DOC kedalam 

kandang. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 Persentase Karkas 

Persentase Bobot Karkas diperoleh dari 

pembagian antara bobot karkas ayam (tanpa bulu, 

jeroan, kepala dan kaki) dengan bobot badan akhir 

ayam pedaging dikalikan 100%. (Londok, 2017) 

Persentase Bobot Karkas: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P2U1 P0U5 P1U3 P3U5 P1U2 P0U1 P3U3 P1U1 P4U5 P2U2 P3U2 P3U1 

           13 

           

P4U1 

           

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

P2U3 P4U4 P1U2 P0U4 P4U3 P0U4 P1U4 P2U4 P3U4 P1U5 P0U4 P2U3 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 (𝑔)

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝑔)
𝑋 100% 
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3.5.2 Persentase Lemak Abdominal 

Pengukuran lemak abdominal dilakukan 

dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak 

yang berada pada sekeliling gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot abdomen serta usus. Persentase 

lemak abdominal dapat dihitung dengan cara 

menimbang lemak abdominal dengan bobot badan 

akhir ayam pedaging dikali 100%. (Londok, 2017). 

 Persentase Lemak Abdominal: 

 

 

 

3.5.3 Persentase Organ Dalam 

Persentase organ dalam dapat dihitung dari 

hasil bagi antara bobot organ dalam (masing-masing 

bobot jantung, hati, gizzard, limpa) dengan bobot hidup 

ayam pedaging dikali 100% (Bintang, Sinurat dan 

Purwadaria, 2007). Pada penelitian ini diperoleh 

perhitungan dengan cara mengeluarkan semua organ 

vital dan semua organ pencernaan (jantung, hati, 

empedu, gizzard dan limpa, pancreas dan semua lemak 

yang melekat dan dibersihkan, kemudian ditimbang 

dengan menggunakan timbangan digital dan dihitung 

dengan satuan (g/100g berat badan). 

Persentase Organ Dalam: 

 

 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑘 𝐴𝑏𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝑔)
𝑋 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 (𝑔)

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 (𝑔)
𝑋 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.6 Analisis Data 

    Data yang telah diperoleh ditabuasi dengan bantuan 

program Microsoft Excel. Data yang dianalisis dengan 

rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap, dengan perlakuan dan ulangan (5 x 5). Data 

dianalisis menggunakan analisis ragam (Analysis of Varian 

= ANOVA) dari RAL, apabila ada perbedaan diantara 

perlakuan maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan’s 

(Steel dan Torrie, 1992). Rumus rancangan acak lengkap 

adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + Ti + Eij 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

Eij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

i =  1, 2, 3 

j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.7 Batasan Istilah 

Ayam Pedaging = Jenis ayam jantan 

maupun betina muda 

sekitar 5-6 minggu 

yang dipelihara secara 

intensif untuk 

menghasilkan produksi 

daging yang optimal. 
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DOC (Day Old Chick) = anak ayam yang 

berumur 1 hari yang 

diperoleh dari PT. 

Japfa Comfeed 

Indonesia dengan 

Strain Loghman 

sebanyak 200 ekor. 

Feed additive = bahan pakan 

tambahan yang sengaja 

diberikan dalam 

jumlah sedikit dengan 

tujuan untuk 

meningkatkan 

produktifitas ternak. 

Bahan pakan tambahan 

tersebut adalah tepung 

biji kemiri. 

Tepung Biji Kemiri = rempah-rempah yang 

berpotensi digunakan 

sebagai bahan 

tambahan pakan untuk 

ayam broiler yang 

mengandug zat 

antinutrisi seperti 

saponin, flavonoid dan 

tannin. 

Karkas Ayam Pedaging = bagian tubuh ternak 

yang dikurangi darah, 

kulit, bulu, kepala, 

leher, kaki dan organ 

dalam. 
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Organ Dalam = bagian tubuh ternak 

yang meliputi saluran 

pencernaan (jantung, 

hati, limpa dan 

ampela/gizzard) dan 

saluran reproduksi. 

Lemak Abdominal = bagian dari lemak 

tubuh yang terdapat 

dalam rongga perut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh penambahan tepung biji kemiri dalam 

pakan ayam pedaging memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas ayam, 

persentase lemak abdominal, persentase organ dalam (hati, 

gizzard, jantung, limpa) ayam pedaging yang dapat dilihat pada 

Tabel 8.  

Tabel 8. Rata-rata persentase karkas (%), lemak abdominal (%) 

dan organ dalam (%). Hasil perlakuan ayam pedaging. 
 Perlakuan 

Variabel P0 P1 P2 P3 P4 

Persentase Karkas (%) 59,45±1,28 

 

60,35±0,86 

 

59,79±2,48 

 

59,7±1,58 

 

58,9±1,26 

 

Persentase Organ Dalam (%)      

Gizzard 1,22±0,50 

 

1,31±0,20 

 

1,34±0,33 

 

1,51±0,22 

 

1,55±0,07 

 

Hati (%) 1,68±0,24 

 

1,77±0,13 

 

1,75±0,18 

 

1,99±0,73 

 

2,01±0,45 

 

Jantung (%) 0,37±0,07 

 

0,37±0,03 

 

0,38±0,09 

 

0,40±0,07 

 

0,43±0,08 

 

Limpa (%) 0,07±0,01 

 

0,09±0,06 

 

0,08±0,03 

 

0,07±0,01 

 

0,071±0,02 

 

Lemak Abdominal (%) 0,87±0,26 

 

1,09±0,18 

 

1,1±0,18 

 

1,18±0,16 

 

1,2±1,17 
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4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Kemiri (Alleurites 

mollucana (L.) Willd.) sebagai Feed additive terhadap 

Persentase  Karkas Ayam Pedaging 

 Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

karkas menunjukkan bahwa tingkat penambahan tepung biji 

kemiri (Alleurites mollucana (L.) Willd.) memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) terhadap 

persentase karkas. Data dan perhitungan statistik persentase  

karkas ayam pedaging selengkapnya disajikan pada Lampiran 

3. 

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 8. 

Menunjukkan bahwa nilai kisaran rata-rata persentase dari 

karkas ayam pedaging yaitu 58,91±1,26 – 60,35±0,86. 

Persentase tertinggi dari karkas ayam pedaging terdapat pada 

P1 (pakan basal + 0,25% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 

60,35±0,86 dan nilai terendah terdapat pada P4 (pakan basal + 

1% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 58,91±1,26. Hasil rata-rata 

presentase karkas ayam pedaging selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya penurunan persentase karkas ayam pedaging. Hal 

tersebut menolak hipotesis H1 diduga penambahan tepung biji 

kemiri sebagai feed additive dalam pakan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap persentase karkas ayam pedaging. 

Pakan tambahan yang ditambahkan kepada pakan ayam 

pedaging dengan penambahan tepung biji kemiri pada 

penelitian ini memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap persentase karkas. karkas mengalami penurunan yang 

semakin rendah seiring dengan bertambahnya proporsi tepung 

biji kemiri. Penambahan tepung biji kemiri dapat menurunkan 

persentase  karkas. Hal ini diduga kandungan antinutrisi seperti 
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tannin dan saponin yang terdapat dalam biji kemiri yang dicerna 

secara berlebihan akan menurunkan tingkat konsumsi pakan 

sehingga persentase  karkas yang dihasilkan menurun. Saponin 

memberikan pengaruh terhadap proses biologis tubuh dan 

metabolism zat nutrisi dengan cara menghambat produktivitas 

kerja enzim seperti kimotripsin, sehingga menghambat 

produktivitas dan pertumbuhan ternak. Perlakuan P1 

(penambahan tepung biji kemiri 0,25%) dan P4 (penambahan 

tepung biji kemiri 1%) menghasilkan persentase karkas yg lebih 

rendah pada perlakuan P4. Hal ini disebabkan karena tepung 

biji kemiri mengandung zat aktif saponin, flavonoid dan 

polifenol. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri sehingga 

tidak memberikan pengaruh terhadap persentase karkas. Selain 

itu kemiri mengandung toxalbumin. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Pangesti (2016) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

sangat mempengaruhi pertumbuhan badan, tannin dalam pakan 

dapat menurunkan kecernaan efisiensi pakan karena tannin 

dapat melukai saluran pencernaan sehingga menyebabkan 

terganggunya fungsi saluran pencernaan sehingga dapat 

menurunkan pertambahan karkas. Penurunan pertambahan 

badan ayam dikarenakan tannin mampu berikatan dengan 

protein pakan sehingga protein pakan sulit dicerna oleh tubuh 

ayam. Hal ini sesuai pendapat Hamdhani (2017) menyatakan 

bahwa antinutrisi seperti tannin yang dapat menurunkan 

palatabilitas pakan dan penurunan kecernaan protein. Nathanael 

(2015) menyatakan bahwa zat antinutrisi seperti saponin yang 

dapat meningkatkan permeabilitas sel mukosa usus halus, yang 

berakibat penghambatan transport nutrisi aktif dan 

menyebabkan penyerapan zat-zat gizi dalam saluran 

pencernaan terganggu. Unggas lebih sensitif terhadap saponin 

karena dapat menyebabkan turunnya pertambahan badan. 
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Arlene (2010) menyatakan bahwa menurunnya laju 

pertambahan badan kemungkinan disebabkan oleh makin 

meningkatnya kandungan saponin dengan makin bertambahnya 

tingkat tepung biji kemiri dalam pakan. Saponin dapat 

menghambat aktivitas enzim proteolitik serta dapat 

menghambat pertumbuhan hewan, dan mempunyai aktivitas 

hemolitik. 

Persentase karkas yang diperoleh dari penelitian ini 

rata-rata berkisar antara 71,7-77,9% dengan pemeliharaan 

selama 5 minggu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Resnawati (2004) menyatakan bahwa karkas merupakan 

potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki, cakar dan 

organ dalam. Pada umumnya besar karkas pada ayam pedaging 

sekitar 65-75 % dari  hidup ayam. Karkas merupakan bagian 

tubuh yang sangat menentukan dalam produksi ayam pedaging. 

Produksi karkas berhubungan erat dengan  hidup dan besarnya 

karkas ayam pedaging cukup bervariasi. Perbedaan ini 

disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat 

perdagingan yang melekat pada dada. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Septinova (2009) menyatakan bahwa produksi karkas 

mempunyai hubungan dengan bobot hidup hidup yang rendah 

akan menghasilkan bobot karkas yang rendah pula, sebaliknya 

apabila bobot hidup yang dihasilkan tinggi maka akan 

menghasilkan bobot karkas yang tinggi pula. Sehingga didapat 

persentase karkas yang merupakan hasil dari perbandingan 

antara karkas dibagi bobot hidup dikali 100%. Ternak unggas 

yang mempunyai badan besar belum tentu menghasilkan 

persentase karkas yang besar karena masih dipengaruhi oleh 

strain, pakan dan umur pemotongan ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Kemiri (Alleurites 

mollucana (L.) Willd.) sebagai Feed additive terhadap 

Persentase  Lemak Abdominal Ayam Pedaging 

 Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

lemak abdominal menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

tepung biji kemiri (Alleurites mollucana (L.) Willd.) 

memberikan perbedaan pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap 

persentase lemak abdominal. Data dan perhitungan statistik 

persentase  lemak abdominal selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 4. 

 Kisaran rata-rata persentase  lemak abdominal pada 

ayam pedaging yaitu 0,87±0,26 – 1,20±1,17 dengan nilai 

tertinggi persentase  lemak abdominal ayam pedaging terdapat 

pada P4 (pakan basal + 1% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 

1,20±1,17 dan nilai terendah terdapat pada P0 (pakan basal + 

0% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 0,87±0,26. Hasil rata-rata 

persentase  lemak abdominal selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan persentase lemak abdominal ayam 

pedaging. Hal tersebut menolak hipotesis H2 diduga 

penambahan tepung biji kemiri sebagai feed additive dalam 

pakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap persentase 

lemak abdominal ayam pedaging. Lemak abdominal 

merupakan bagian dari lemak tubuh yang terdapat dalam 

rongga perut. Tumpukan lemak dalam tubuh ayam, termasuk 

lemak abdomen terjadi karena energi yang merupakan hasil dari 

proses metabolisme zat gizi yang masuk ke dalam tubuh ayam 

melebihi tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh itu 

sendiri, baik itu untuk hidup pokok maupun untuk berproduksi 

(Oktaviana, 2010). Berdasarkan data pada Tabel 8. terdapat 
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kecenderungan peningkatan rata-rata persentase  lemak 

abdominal, semakin tinggi tingkat penambahan tepung biji 

kemiri dalam pakan ayam pedaging maka persentase  lemak 

abdominal (%) semakin tinggi. Semakin tinggi kandungan 

antinutrisi pada tannin yang berfungsi dapat mengikat protein, 

sehingga kandungan protein yang ada pada pakan menurun dan 

menghasilkan lemak abdominal yang tinggi. Hidayat (2015) 

menjelaskan bahwa timbunan lemak abdominal juga dapat 

dijadikan indikasi bahwa telah terjadi pemborosan pakan, pakan 

yang memiliki kandungan protein kasar lebih tinggi akan 

menurunkan persentase lemak abdominal, dan sebaliknya jika 

pakan memiliki kandungan protein kasar lebih rendah akan 

berakibat tingginya timbunan lemak abdominal, hal ini 

dikarenakan protein kasar lebih rendah akan mengakibatkan 

tingginya timbunan energi protein sehingga terjadi 

pembentukan lemak tubuh pada ayam sehingga terjadi 

kelebihan energi yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mide (2013) yang menyatakan bahwa pembentukan 

lemak abdominal pada ayam terjadi karena adanya kelebihan 

energi yang dikonsumsi karena energi yang digunakan tubuh 

umumnya berasal dari karbohidrat dan cadangan lemak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya kenaikan persentase lemak abdominal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase  lemak abdominal pada 

penelitian ini ada pada kisaran normal 0,56-1,98%. Menurut 

Salam (2013), persentase lemak abdominal karkas broiler 

berkisar antara 0,73% sampai 3,78%. Persentase lemak 

abdominal pada level pemberian tepung biji kemiri dari 0,25% 

hingga 1% terjadi peningkatan. Semakin tinggi lemak 

abdominal yang dihasilkan akan mempengaruhi karkas yang 

dihasilkan. Salombre (2013) Lemak abdominal merupakan 
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hasil ikutan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas. Oleh 

karena itu semakin rendah persentase lemak abdominal maka 

semakin baik karkas yang diperoleh. Tinggi rendahnya kualitas 

karkas broiler ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang 

terdapat dari broiler.  

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Biji Kemiri (Alleurites 

mollucana (L.) Willd.) sebagai Feed additive terhadap 

Persentase Organ Dalam Ayam Pedaging 

4.4.1. Persentase Hati Ayam Pedaging 

Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

hati ayam pedaging menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

tepung biji kemiri (Alleurites mollucana (L.) Willd.) tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) 

terhadap persentase  hati ayam pedaging. Data dan perhitungan 

statistik persentase  hati ayam pedaging selengkapnya disajikan 

pada Lampiran 5. 

Kisaran rata-rata persentase  hati ayam pedaging yaitu 

1,68±0,24 – 2,01±0,45. Persentase tertinggi dari hati ayam 

pedaging terdapat pada P4 (Pakan Basal + 1% tepung biji 

kemiri) yaitu sebesar 2,01±0,45 dan nilai terendah terdapat pada 

P1 (Pakan Basal + 0,50% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 

1,68±0,24. Hasil rata-rata persentase  hati ayam pedaging 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya kenaikan persentase hati. Hal tersebut menolak 

hipotesis H3 diduga penambahan tepung biji kemiri sebagai feed 

additive dalam pakan dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap persentase organ dalam ayam pedaging. Hasil ini 

disebabkan karena kandungan protein pada tepung biji kemiri 

yaitu 6,21% sehingga tidak mempengaruhi kerja terlalu berat 
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pada hati ayam broiler. Anggorodi (1995) menyatakan bahwa 

protein yang dikonsumsi ternak akan masuk kedalam hati dan 

dipergunakan untuk mensintesis protein darah, protein yang 

tercerna akan diubah menjadi asam amino dan masuk kedalam 

peredaran darah dan dialirkan keseluruh bagian tubuh termasuk 

hati. Didalam hati, asam amino digunakan untuk mensintesis 

protein darah. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnoadiati 

(2011) menyatakan hai memiliki fungsi sebagai pertukaran zat 

dari protein, lemak, sekresi empedu, detoksifikasi senyawa-

senyawa yang beracun dan ekskresi senyawa-senyawa yang 

metabolit yang tidak berguna bagi tubuh. Dijelaskan oleh 

Anggorodi (1995) menyatakan bahwa asam amino yang masuk 

ke dalam hati akan digunakan untuk sintesis protein darah selain 

itu hati juga berfungsi sebagai menetralkan racun didalam 

tubuh. Semakin tinggi penambahan tepung biji kemiri 

menyebabkan kenaikan persentase hati. Hal ini diduga karena 

didalam tepung biji kemiri terdapat kandungan seperti 

flavonoid, saponin dan tannin. Arlene (2010) menyatakan 

didalam biji kemiri terdapat kandungan zat aktif yaitu 

flavonoid, saponin dan tannin, dan juga terdapat zat beracun 

seperti toxalbumin dengan kekuatan ringan. Pada penelitian ini 

dilakukan pembedahan dan dikeluarkan bagian organ dalam 

dan dapat diamati kondisi hati yang menunjukkan adanya 

pembesaran hati, permukaan halus dan tidak ditemui kerusakan 

hati. Hal ini sesuai dengan pendapat Wandono (2013) 

Meningkatnya berat hati dikarenakan pemberian tambahan 

yang mengandung suatu zat beracun. Meningkatnya konsumsi 

zat beracun, maka hati bekerja ekstra untuk menigkatkan 

produksi dan sekresi empedu guna menetralisir racun tersebut, 

sebagai konsekuensinya ukuran hati akan meningkat. 
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Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi 

penambahan tepung biji kemiri maka semakin tinggi pula 

persentase  hati pada ayam pedaging. Berdasarkan Tabel 6. 

Dapat dilihat bahwa nilai persentase  hati terbesar pada level 

perlakuan P4. Hal ini disebabkan bahwa pemberian tepung biji 

kemiri pada pakan sampai level 1% tidak menghasilkan racun 

yang berbahaya dan masih diterima oleh organ dalam ayam 

broiler sehingga hati tidak mengalami pembengkakan atau 

kerusakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Frandson (2006) 

menyatakan bahwa persentase hati dipengaruhi oleh besar 

kecilnya kerja hati didalam tubuh ternak dan hati merupakan 

organ dalam penyusun giblet. Persentase  hati yang diperoleh 

pada penelitian ini berkisar 1,7-3,2% dari  hidup selama 40hari. 

Wandono (2013) Persentase hati ayam pedaging 1,7-2,8% dari 

bobot hidup untuk ayam pedaging umur 35 hari, berat hati juga 

dipengaruhi oleh umur dan kondisi ternak. 

4.4.2 Persentase  Gizzard Ayam Pedaging 

Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

gizzard ayam pedaging menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung biji kemiri (Alleurites mollucana (L.) 

Willd.) memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase  gizzard ayam pedaging. Data dan 

perhitungan statistik persentase  gizzard ayam pedaging 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 6. 

Kisaran rata-rata persentase dari persentase  gizzard 

ayam pedaging yaitu 1,22±0,50 – 1,55±0,07. Persentase 

tertinggi dari  gizzard ayam pedaging terdapat pada P4 (pakan 

basal + 01% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 1,55±0,07 dan 

nilai terendah terdapat pada P0 (Pakan Basal + tanpa 

penambahan tepung biji kemiri) yaitu sebesar 1,22±0,50. Hasil 
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rata-rata persentase  gizzard ayam pedaging selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan persentase gizzard ayam pedaging dibandingkan 

kontrol. Hal tersebut menolak hipotesis H3 diduga penambahan 

tepung biji kemiri sebagai feed additive dalam pakan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap persentase organ dalam 

ayam pedaging. Kandungan serat kasar terdapat dalam kemiri 

yang rendah yaitu sebesar 4,7% sehingga gizzard masih dalam 

keadaan normal dan kebutuhan serat kasar pada unggas 7-8%. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Moran (1992) menyatakan 

bahwa gizzard atau rempela pada unggas memiliki fungsi yaitu 

memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. 

Menurut Usman (2010) bahwa peningkatan gizzard disebabkan 

karena kandungan serat kasar dalam pakan, sehingga semakin 

tinggi serat kasar akan meninqgkatkan gizzard lebih besar, 

akibatnya urat daging gizzard akan lebih tebal sehingga 

memperbesar ukuran gizzard. Tambunan (2007) menyatakan 

bahwa gizzard memiliki fungsi untuk memecah dan menggiling 

partikel - partikel yang berukuran besar menjadi lebih kecil 

untuk memudahkan proses pencernaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi 

penambahan tepung biji kemiri maka semakin tinggi pula 

persentase  gizzard. Menurut data statistik tidak berbeda nyata 

namun secara deskriptif menyatakan yang paling besar gizzard 

yaitu pada P4 (penambahan tepung kemiri 1%). Persentase  

gizzard pada ayam pedaging yang diperoleh dari penelitian ini 

berkisar 0,8-2,2% dari  hidup. Menurut Marginingsih (2004) 

menyatakan bahwa ukuran gizzard mudah berubah ubah, 

bergantung pada jenis pakan. Jika ayam pedaging memakan 

pakan dengan kandungan berserat kasar tingi, maka ukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

gizzard akan lebih besar, lebih kuat dan memiliki lapisan epitel 

lebih tebal. Lesson (2000) menjelaskan faktor yang dapat 

mengakibatkan peningkatan gizzard adalah serat kasar yang 

terkandung dalam pakan. Kandungan serat kasar tinggi akan 

membutuhkan intensitas kerja yang lebih berat untuk mencerna 

makanan yang masuk pada gizzard. 

4.4.3 Persentase  Jantung Ayam Pedaging 

Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

jantug ayam pedaging menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung biji kemiri (Alleurites mollucana (L.) 

Willd.) memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase  jantung ayam pedaging. Data dan 

perhitungan statistik persentase  jantung ayam pedaging 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 7. 

Kisaran rata-rata persentase dari  jantung ayam 

pedaging yaitu 0,43±0,08 – 0,37±0,07. Persentase tertinggi dari 

jantung ayam pedaging perlakuan tertinggi pada P4 (pakan 

basal + 1% tepung biji kemiri) nilai terendah terdapat pada P0 

(pakan basal + tanpa penambahan tepung biji kemiri) yaitu 

sebesar 0,37±0,07. Hasil rata-rata persentase  jantung pedaging 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan persentase jantung ayam pedaging dibandingkan 

perlakuan kontrol. Hal tersebut menolak hipotesis H3 diduga 

penambahan tepung biji kemiri sebagai feed additive dalam 

pakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap persentase 

organ dalam ayam pedaging. Semakin tinggi penambahan 

tepung biji kemiri akan semakin meningkat persentase  jantung 

ayam pedaging. Hal ini diduga kandungan tannin pada tepung 

biji kemiri dapat meningkatkan  jantung tetapi tidak merusak 
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struktur jantung, namun pemberian tepung biji kemiri pada 

setiap perlakuan masih dalam taraf normal sehingga aktivitas 

jantung tidak terlalu berat dan tidak menyebabkan 

pembengkakan jantung. Aqsa (2016) yang menyatakan bahwa 

kandungan tannin 1% dalam pakan tidak merusak struktur 

jantung dan tidak mempengaruhi kerja jantung. Jantung 

berfungsi mengedarkan darah secara efisien kedalam paru-paru 

untuk menggantikan O2 dan CO2 untuk menyongkong proses 

metabolisme tubuh. Jantung sangat rentan terhadap racun dan 

zat antinutrisi, pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya 

akumulasi racun pada otot jantung. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suryana (2016) menyatakan jantung pada ayam 

broiler sangat peka terhadap racun dan zat antinutrisi yang dapat 

berpengaruh terhadap ukuran jantung ayam broiler. Selain itu 

tingginya kandungan kolesterol dalam ransum yang dapat 

menyumbat pembuluh darah dapat menyebabkan peningkatan 

ukuran jantung dikarenakan meningkatnya kerja otot jantung. 

Jantung berfungsi sebagai pemompa darah dalam 

sistem sirkulasi tubuh. Racun pada otot jantung dapat 

menyebabkan pembesaran jantung. Pembesaran ukuran jantung 

dikarenakan adanya peningkatan jaringan otot pada jantung 

sehingga mengalami penebalan pada dinding jantung 

(Tambunan (2007). Berdasarkan hasil penelitian, persentase  

jantung yang diperoleh dari penelitian ini berkisar 0,3-0,6% dari  

hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Muharline (2011) 

menyatakan  jantung ayam pedaging sekitar 0,42 – 0,7 persen 

dari  hidup ayam pedaging. Faktor yang mempengaruhi 

persentase jantung yaitu jenis, umur, besar serta aktifitas ternak 

tersebut. Semakin  jantung maka aliran darah yang masuk 

maupun keluar semakin lancar, dan berdampak pada 

metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak. Sulistyoningsih 
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(2015) menyatakan besar jantung tergantung dari jenis kelamin, 

umur badan, dan aktivitas hewan.  

4.4.4 Persentase  Limpa Ayam Pedaging 

Hasil penelitian dan analisis ragam terhadap persentase  

limpa ayam pedaging menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

tepung biji kemiri (Alleurites mollucana (L.) Willd.) 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap persentase  limpa ayam pedaging. Data dan 

perhitungan statistik persentase  limpa ayam pedaging 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 8. 

Kisaran rata-rata persentase dari  limpa ayam pedaging 

yaitu 0,07±0,02 – 0,09±0,06. Persentase tertinggi dari limpa 

ayam pedaging terdapat pada P1 (pakan basal + 0,25% tepung 

biji kemiri) yaitu sebesar 0,07±0,02 dan nilai terendah terdapat 

pada P4 (pakan basal + 1% tepung biji kemiri) yaitu sebesar 

0,09±0,06. Hasil rata-rata persentase  limpa ayam pedaging 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 

penurunan persentase limpa ayam pedaging dibandingkan 

perlakuan dengan penambahan 1% tepung biji kemiri. Hal 

tersebut menolak hipotesis H3 diduga penambahan tepung biji 

kemiri sebagai feed additive dalam pakan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap persentase organ dalam ayam 

pedaging. Perlakuan P4 dengan penambahan tepung kemiri 1% 

menghasilkan berat limpa yang paling kecil, sedangkan 

perlakuan P1 dengan penambahan tepung biji kemiri 0,25% 

menghasilkan berat limpa paling besar diantara perlakuan 

lainnya. Hal ini diduga karena zat antinutrisi seperti saponin dan 

flavonoid yang terdapat dalam pakan tidak memberikan respon 

yang signifikan terhadap berat limpa. Pangesti (2016) 
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menjelaskan bahwa kadar pemberian 5% zat antinutrisi dalam 

pakan tidak memberikan pengaruh yang membahayakan 

terhadap kinerja limpa, sehingga tidak menyebabkan limpa 

membengkak dan nya tidak berbeda dengan limpa dengan 

pakan perlakuan kontrol. Perbedaan limpa mudah berubah 

tergantung kandungan darah pada tubuh. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Swito (2015) menyatakan banyaknya darah dalam 

tubuh ternak dapat mempengaruhi ukuran limpa yang bervariasi 

dari waktu ke waktu dan dari species ke species. 

Limpa merupakan salah satu organ yang berkaitan 

dengan sistem sirkulasi yang berfungsi sebagai penampung 

darah sehingga ukurannya tergantung jumlah darah saat itu 

(Wandono, 2013). Rataan limpa berkisar antara 0,18 – 0,23 % 

persen (Ratih 2007). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 

persentase lebih kecil  limpa berkisar 0,06-0,22% dari  hidup, 

pemberian pakan perlakuan tidak menyebabkan pembesaran 

atau pengecilan terhadap limpa sehingga dapat dikatakan masih 

dalam ukuran normal. Menurut Wandono (2013) bahwa limpa 

yang kecil diduga karena darah dari jantung terlalu sedikit, 

sehingga mengakibatkan penurunan berat limpa yang sesuai 

dengan kerja limpa sebagai penampung darah jantung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, 

bahwa penambahan tepung biji kemiri (Aleurites mollucana 

(L.) Willd.) sebagai feed terhadap persentase karkas dan organ 

dalam ayam pedaging. Dapat disimpulkan: 

1. Penambahan tepung biji kemiri sebanyak 0,25% 

dalam pakan memberikan hasil terbaik terhadap 

persentase karkas ayam pedaging.  

2. Penambahan tepung biji kemiri sebanyak 1% 

dalam pakan pada memberikan efek yang sama 

terhadap persentase lemak abdominal dan organ 

dalam ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan tepung 

biji kemiri pada pakan ayam petelur untuk mengetahui produksi 

telur dan kualitas telur. 
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